In de naam van Allah, de meest Barmhartige en de meest Genadevolle. Alle eer is voor Hem,
de Begunstiger, de Schenker van Onderhoud. Wij prijzen Allah en vragen Hem ons te helpen
en ons te vergeven. Wij zoeken toevlucht bij Hem tegen onze slechte gedachten en tegen
onze slechte daden. Als je door Allah geleid wil worden, niemand kan jou doen dwalen en Hij
zal je op de dwaalweg laten als je dat wenst. En ik getuig dat er geen andere godheid is dan
Allah, Hij is Eén en er is niets dat of niemand die het recht heeft om aanbeden te worden
behalve Allah, en dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is.
Oh jullie die geloven! Vrees Allah vol ware godsvrees voor Hem, en sterf niet anders
dan als moslims. (soera Al Imraan 102)
Oh jullie die geloven! Vrees Allah en spreek de waarheid. Hij zal jullie goede daden
accepteren en jullie slechte daden vergeven. En wie Allah en Zijn boodschapper
gehoorzaamt, heeft echt een grote overwinning behaald. (soera Al Ahzaab 70-71)
Oh Allah, bescherm ons tegen het Vuur en tegen vernieuwingen. Oh Allah, laat Uw salaat,
salaam en zegeningen over Uw dienaar en boodschapper Mohammed zijn en over zijn
familieleden en zijn metgezellen.
En zo verder, de uitleg van de choetbah gaat deze week over de sporen van de islaam die in
jou te zien moeten zijn. Islaam zit aan de binnenkant, maar is met goed gedrag óók iets dat
aan de buitenkant zichtbaar wordt. In een echt islamitische maatschappij wordt de islaam
daarom op een positieve manier voelbaar. Mensen moeten zich blij, vrolijk en vooral veilig
voelen. Dat moet uiteindelijk komen, omdat mensen zich houden aan dat wat Allah van de
mensen vraagt. Wie de regels van islaam volgt, altijd en overal, is op de goede Weg.
Ja broeders en zusters, Allah wil het beste voor ons en Hij wil dat wij het goede doen. In de H.
Qoer’aan lezen wij, vertaald als:
Wie het goede doet, man of vrouw, en een gelovige is, diegene geven Wij een goed
leven. Wij belonen hen met wat ze als beste hebben gedaan. (soera An Nahl 97)
Broeders en zusters, wij moeten het goede willen en wij moeten het goede doen. Wat wij
doen, moeten we met liefde en volle overtuiging doen. Jouw hart moet overlopen van liefde
voor Allah en daarom maak je de wereld een beetje mooier. Stap voor stap verbeter je jezelf
als moslim als je eenmaal op de juiste Weg bent en als vanzelf maak je de maatschappij ook
een stukje mooier. En als de mensen om je heen goed voor jou zijn, dan is het makkelijk om
goed terug te doen. Het is juist de uitdaging als moslim in deze wereld om ook goed te kunnen
zijn voor de mensen die niet goed zijn voor jou. Ook dan moet jij de liefde van de islaam en
jouw liefde voor Allah kunnen laten zien. Als alles tegen lijkt te zitten, moet jij juist sterker
worden in jouw liefde, goedheid en zachtheid.
Moslims, wij weten dat Allah Degene is die ons in deze wereld onderhoudt. Hij zorgt ervoor dat
we te eten hebben, dat we een dak boven ons hoofd hebben en dat we kleding hebben. De
manier waarop Allah dat aan jou geeft is via jouw werk. Wij kunnen dus niet lui op de bank
blijven zitten en wachten totdat Allah ons iets geeft. De wereld om ons heen is ons
werkterrein. Allah heeft daarom gezegd, uitgelegd als:
Hij is het Die de wereld aan jullie dienstbaar heeft gemaakt. Loop dus over de wegen
van de wereld en eet van het onderhoud dat Allah geeft. (soera Al Moelk 15)

Wij mensen moeten dus in actie komen. Vooral voor de jongeren onder ons is het belangrijk
om te weten dat de islaam wil dat jij leert en werkt. Je huiswerk niet maken en spijbelen zijn
tégen de islaam. Allah heeft jouw hersenen gegeven om iets mee te doen, om een diploma te
halen en werk te vinden. Het klopt dat het voor veel moslims op dit moment hier lastig is om
werk te vinden, maar we moeten blijven vertrouwen op Allah als we ons genoeg hebben
ingezet. Wij moeten ons blijven inzetten voor de plek waar wij wonen, in ons geval voor een
beter Nijmegen, een mooier Nederland. Als wij ons best doen, dan gaat het uiteindelijk met de
Wil van Allah ook beter met onze stad, ons land en uiteindelijk ook met onze oemmah.
Behalve je omgeving, zoals de stad, het land en de hele oemmah, moet je ook je eigen gezin
niet vergeten. Allah zegt tegen de mannen dat ze goed voor hun vrouw moeten zorgen en
voor hun kinderen. Je bent verantwoordelijk voor ze. Allah zegt tegen de man over de
vrouwen:
Blijf vriendelijk met haar omgaan en als je een hekel aan iets van haar hebt, dan kan het
zijn dat je een hekel hebt aan iets waar Allah juist heel veel goeds in gelegd heeft. (soera
‘An Nisa’ 19)
Ja broeders, en samen met onze zusters waarmee je getrouwd bent, heb je misschien ook
kinderen gekregen. Deze kinderen leren van ons hier in de moskee en buiten op straat, maar
zij leren vooral en het meeste van papa en mama. Jullie zijn hun voorbeeld. Wat jij ze
meegeeft, zullen ze ook gaan doen of niet gaan doen. Weet dus dat als je ze niets leert, dat je
ook niets van ze moet verwachten. Kinderen hebben regels en duidelijkheid nodig, juist iets
dat de islaam ook aan ons geeft. Geef jouw kinderen daarom die duidelijkheid, ook al lijkt het
voor jou soms zo logisch. Jouw kind kan niet bidden als jij het niet geleerd hebt om te bidden.
Jouw kind heeft geen respect voor de maatschappij als jij het niet geleerd hebt om respect te
hebben. Jouw kinderen gaan uiteindelijk een spiegel van jou zijn. Misschien dat ze op een
bepaalde leeftijd jou hoofdpijn geven en lijkt het alsof ze alles precies tegenovergesteld doen,
maar later als je oud bent of als je er uiteindelijk niet meer bent, gaan ze terugvallen op de
veiligheid en de grenzen die jij nu aan ze hebt geleerd.
Oh jullie die geloven, en wat moet je ze leren? In een Overlevering heeft Rasoeloellah (saws)
gezegd:“Wie tevreden is met Allah als Heer, tevreden is met de islaam als zijn
godsdienst en tevreden is met Mohammed als de Boodschapper, deze persoon heeft de
smaak van het echte geloof geproefd.” Laat daarom Allah jouw Heer zijn, volg de islaam en
Mohammed (saws) is het licht in de duisternis. Door zijn voorbeeld moet jij het Pad van de
islaam voor je zien en met je beste kunnen doen wat hij deed. Die Weg, dat is de ware weg
naar het geluk, de Weg naar een betere wereld voor iedereen, voor jou en voor je gezin.
Mensen, islaam is de Weg van bouwen, van verbeteren en van verder komen. Een moslim
moet positief meewerken aan de stad en het land waar hij of zij woont en werkt. Wij moeten
als een voorbeeld zijn voor ieder mens om ons heen. Door te werken, geld te verdienen en
zakaat te geven laten wij zien wat we willen bereiken. Door ons goede gedrag moet iedereen
zien wat de islaam écht is. Daarom, lieve moslims, bid en werk en straal de warmte van de
islaam uit. Denk aan wat Allah jou geeft, van het grote tot het kleine, hier én in het
Hiernamaals. Denk aan wat Allah jou wíl geven en word zo een gelukkige moslim die doet dat
wat Allah aan de mensen heeft gevraagd, die zo de wereld een beetje mooier maakt. Zoek
niet naar geluk dat even en tijdelijk is. Kom en blijf op de Weg van Allah, de Weg naar het
eeuwige en blijvende geluk, hier en in het Hiernamaals

Moge Allah ons werk belonen. Moge Allah ons geld halaal laten zijn. Oh Allah, geef ons
kennis. Oh Allah, geef ons werk. Oh Allah, bescherm ons tegen onszelf. Oh Allah, laat ons
luisteren naar ons geweten. Ya Allah, neem ziekte, zorgen en pijn weg van alle mensen in de
wereld. Ya Rabb, verlos alle mensen van bezetting, onderdrukking en tirannie. Leid
onrechtvaardige leiders tot rechtvaardigheid. Oh Allah, laat er eenheid en liefde zijn in onze
oemmah. Moge Allah onze smeekbedes verhoren.
Moge Allah ons vergeven als we iets verkeerd of onduidelijk hebben uitgelegd of begrepen.
Moge Allah onze profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen zegenen.
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